
 Medzištátne stretnutie ČR – SR
v skokoch

 

Štadión AC Stavbár Nitra, sobota, 16. 7. 2022, Nitra

PROPOZÍCIE
 
Usporiadateľ: Komisia veteránov SAZ a AC Stavbár Nitra 
Riaditeľ súťaže: Jozef Vašina 
Hlavný rozhodca: Rudolf Zakopčan

Štartujú: 
Pretekári starší ako 35 rokov (narodení pred 17.7.1987) v družstvách mužov a žien. Maximální
počet členov družstva je 4 muži a 4 ženy v každej disciplíne. 
Počet štartujúcich je obmedzený na 8 pretekárov v disciplíne, v prípade väčšieho počtu 
prihlásených bude o zaradení do družstva rozhodovať poverený člen SV ČAS a KV SAZ podľa
výkonnosti pretekára (výkon prepočítaný ročným koeficientom WMA). 

Štartovné: 
Za prvú disciplínu 4 € a za každú ďalšiu disciplínu 2 €. 

Disciplíny: 
Výška, žrď, diaľka, trojskok. 

Prihlášky: 
E-mailom na adresu prihlasky.veterani@gmail.com 
najneskôr do stredy 13.7.2022 do 24.00 hod. s týmito údajmi:
Meno a  priezvisko, celý dátum narodenia, klub a disciplíny. 
Prípadné zmeny a doplnky nominácie reprezentantov ČR je potrebné dohodnúť včas e-mailom
na adrese danonedvorakova@seznam.cz 

UPOZORNENIE: Štartovať budú iba vopred prihlásení pretekári!



Pravidlá: 
Súťaží sa podľa pravidiel WA, WMA a týchto propozícii. Atletické sektory majú umelý povrch. Tretry môžu 
mať maximálnu dĺžku klincov 6 mm. Základné výšky v skoku do výšky a v skoku o žrdi budú podľa dohody, 
zvyšovanie vo výške po 3 cm, v žrdi po 10 cm. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového 
programu podľa počtu prihlásených pretekárov. Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov: 
Družstvá mužov a žien budú vyhodnotené samostatne. Poradie v disciplíne bude určené podľa 
prepočítaných výkonov jednoročnými koeficientami WMA. V každej disciplíne bodujú prví 2 pretekári z ČR a 
prví 2 pretekári zo SR u mužov a u žien, systémom 5-3-2-1. Najlepší 3 pretekári v každej disciplíne mužov a 
žien v medzištátnom stretnutí získajú medaily, každý člen družstva obdrží diplom a víťazné družstvo pohár. 

Ubytovanie: 
Usporiadateľ zabezpečuje, ak si pretekár objedná ubytovanie súčasne s prihláškou na súťaž, v týchto 
zariadeniach Študentských domovov SPU v Nitre:
1. ŠD Nová doba , Tr. A. Hlinku - bunkový systém (dve 2-lôžkové izby majú spoločné soc. zariadenie) – 

22,00 €/osoba/noc

2. ŠD Akademická, Akademická ul. - bunkový systém (dve 2-lôžkové izby majú spoločné soc. zariadenie) – 
18,70 €/osoba/noc

3. ŠD Mladosť, Štúrova ul. - bunkový systém (2-lôžková a 3-lôžková izba majú spoločné soc. zariadenie) – 
24,20 €/osoba/noc

V cene nie je zahrnutý poplatok mestu – 1,50 €/osoba/deň 

ČASOVÝ PROGRAM 

10:00 Žrď Ž 
11:00 SLAVNOSTNÉ ZAHÁJENIE A NÁSTUP DRUŽSTIEV 
12:10 Žrď M 
12:30 Diaľka M-ml 
13:30 Diaľka M-st, Ž 
14:40 Troskok M, Ž 
15:15 Výška M, Ž 
17:40 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 

Poznámka: M-ml = M35-M59
M-st = M60+ 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového programu.


